Bernadotteskolen søger en specialundervisningslærer pr. 1. august 2017
Skolen er en fri grundskole med en international afdeling og er karakteriseret ved et stort engagement, et
højt fagligt ambitionsniveau og vægt på de praktisk-musisk-æstetiske fag.
Vi søger en lærer med kompetencer inden for specialområdet, der primært skal være støtte på enkelte
børn, men også være interesseret i at sparre med kolleger omkring div. udfordringer.
Som specialundervisningslærer skal du kunne sætte og følge op på både kort- og langsigtede mål samt
samarbejde og koordinere den særligt tilrettelagte indsats med barnets lærere og forældre.
Dertil har vi brug for supplerende kompetencer som linjefag primært i matematik med interesse for
indskoling og mellemtrin, samt også i tysk/fransk.
På Bernadotteskolen er vi optaget af dannelse af det selvstændige individ gennem den enkeltes
engagement for et berigende fællesskab kombineret med et højt fagligt ambitionsniveau. En dannelse med
fokus på den faglige undervisning men også at uddanne til samfundsansvarlige borgere, der tager
medansvar nationalt som globalt. Dette søges gennem bl.a. projektorienteret undervisning, værkstedsfag,
nære og respektfulde relationer i et kreativt skolemiljø med mange udfoldelsesmuligheder.
Vi forventer, at du møder børn, forældre og kolleger med åbent sind og humoristisk sans, ligesom vi
forventer, at du har forståelse for betydningen af vores demokratiske og humanistiske ramme for skolen,
som du vil være med til at præge både fagligt og pædagogisk.
Send din ansøgning pr. mail til adm@bernadotteskolen.dk med titlen ”Ansøgning
specialundervisningslærer” og vedhæft ansøgning, eksamenspapirer og evt. udtalelser som pdfdokumenter.
Ansættelsen sker i henhold til gældende regler og love pr. 1. august 2017 for ansatte ved frie grundskoler.
Hertil lokal lønaftale for Bernadotteskolen.
Yderligere oplysninger om stillingen eller ansøgning kan fås hos skoleleder Marina Kaiser: 69 89 81 31,
viceskoleleder Lars Storgaard: 69 89 81 30 eller specialundervisningskoordinator Sirka Lundahl: 26 36 03
56.
Ansøgningsfristen er fredag d. 5. maj 2017 kl. 12.
Ansættelsessamtaler foregår hhv. d. 17. og 18. maj 2017.

Yderligere informationer om skolen kan du finde på skolens hjemmeside www.Bernadotteskolen.dk

